
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ Д-09-10 #2/05.07.2022 г. 
към 

Договор № Д – 09-10/14.03.2022 г., за възлагане дейността добив на дървесина 

от обект №2227 

 
Днес, 05.07.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл.19 от Договор № Д-09-10/14.03.2022 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Златоград”  във връзка със заявление от  „Транслес-Комерс” ЕООД, заведено с вх.№ 09-412/21.06.2022 

г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи 

настоящото допълнително споразумение между: 

 

         1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. 

Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370,  

представлявано от  Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова 

в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

        2. „ТРАНСЛЕС-КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление –  с.Митовска, 

област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 120613442, представлявано от Селви Адемов 

Молайсенов с ЕГН  6812096082, в качеството му на Управител - наричано по-долу  

ИЗПЪЛНИТЕЛ, с което  страните се споразумяха  за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
            Във връзка със сключеният Договор № Д-09-10/14.03.2022 г. за възлагане на дейността добив на 

дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на 

страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по 

горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд през 

второто тримесечие на годината, свличания на земни маси по извозните пътища. Забавянето на работния 

процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до 

времения склад. 

            

             Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се 

договориха за следното: 
 

   Чл.1.  Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият 

до временен склад, посочени в чл.7, ал. 2,  т.15 от договора се изменят, както следва:  

 

Обект № 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ-2022 г. OБЩО 

I II III IV 

2227 - - 480 317 797 

 

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват. 

 

Настоящото допълнително споразумение  се подписа в три еднообразни екземпляра- два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-10/14.03.2022 г., за 

възлагане на дейността добив на дървесина. 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…..../п*/........……                                                       Управител:........../п*/.............. 

    /инж. Съби Димитров/                                                                /Селви Молайсенов/ 

      Гл.счетоводител :…..../п*/……......              

       /Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно 

Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


